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II. 

UYS kent men beter als illustrator en, sinds de uitgave 

zijner "Twaalf Maanden", als uitbeelder van het volksleveu 

dan als portretschilder. Vooral in zeer kleine portretten 
kan hij een geestige typeering en een fijnen toon bereiken, 

getuige zijn PLOOS VAN AMSTEL in het Rijksmuseum, 
en getuige vooral het portretje van den zachtaardigen 
instrumentmaker of sterrekijker van 1766 (n°. 5) 1). Het 

is geheel gehouden in een geelgrijzen toon, met als 66nige - - - .., - - - . - , 
zeer gelukkig contrasteerende noot den warmgroenen verrekijker. Veel minder zijn 
de groote portretten van het echtpaar VAN DEN EECKHOUT uit het Museum 

,,Amstelkring" (no, 3-4), beide in een kamer. Gelukkige momenten in die vrij 
vervelende schilderijen zijn de wel geaffecteerde, maar niet onsierlijke staande 

figuur van den man met zijn ietwat afwezigen glimlach en het bibberend wind- 

hondje, dat tot hem opziet. BUYS was blijkbaar niet in staat de illusie van ruimte 

en atmospheer te geven, en niet genegen zich moeite te geven voor de omgeving 

zijner figuren, in tegenstelling met b. v. HENDRIKS en DE LELIE. Om in het 

damesportret onderbreking van den achtergrond en grooter diepte te brengen, opent 
zich een deur naar een gang met ramen. 

BUYS' tijdgenoot was ook GEORGE VAN DER MIJN, geboren en opgevoed 
te Londen, dat hij echter voor zijn twintigste jaar verliet. Zijn meest bekende werk 

is het tweetal portretten van den jongen PLOOS VAN AMSTEL en zijn vrouw van 

1) Afb. i. d. cat. der Tentoonstelling. 
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1748, dat ook hier aanwezig was (no- 51-52). Men maakt vergelijkingen met 

CHARDIN en HOGARTH en zoekt verwantschap met dezen. Zou die verwantschap 
niet eerder het gemeenschappelijke oud-Hollandsche voorbeeld zijn? Zou niet de 

verzamelaar PLOOS VAN AMSTEL van den eerst 25-jarigen schilder verlangd 
hebben dat hij van hem en zijn vrouw portretten maken zou ongeveer in den 

trant van TERBORCH of CASPAR NETSCHER? Wijst daar ook niet de t?de-eeuwsche 
stoel op, waar de man op zit, het bed op den achtergrond van het vrouwen- 

portret, het wit satijn van haar japon en p6lerine en het buitengewoon fijne 
stilleven van het koffieblad? En kunnen wij VAN DER MIJN de eer geven van 

de losse en sierlijke houding van PLOOS VAN AMSTEL? Het andere bekende, 
latere werk van den kunstenaar (in het Rijksmuseum van 1759 en 1763, bij 
JIIR. VAN SYPESTEYN van 1763, het niet gecatalogiseerde pastel der tentoonstel- 

ling van 1757, toebehoorend aan den Heer NIJHOFF, en de beide olieverfminiaturen, 
n°'s 119 en 120 van 1754) is zoo geheel anders, dat wij eerder dan aan de goede 
keuze van den schilder denken aan PLOOS' eigen acteurstalent, dat ook weer blijkt 
uit de geheel andere rol, ditmaal niet van artiest maar van philosoof, die deze als 

oudere man aanneemt op de zwart-krijt-schets voor een ander portret door VAN 

DER MIJN (no. 167). In ieder geval, het zijn een paar malsch en gevoelig ge- 
schilderde portretten, waardige dragers der oud-Hollandsche traditie. Het is jammer, 
dat VAN DER MIJN later tot een droger manier is overgegaan, wel smaakvol en 

ook niet koud, maar toch minder aantrekkelijk naar onzen smaak, al past zij beter 

in het algemeen kader van haar tijd. VAN DER iVIIJN is een dergenen, die goed 
naar Fransche prenten hebben gekeken ; het knappe maar schoolsche niet gecata- 

logiseerde pastel van 1757 met zijn scherpe, wimperlooze oogen, herinnert in 

prachtige stofweergave en conventioneele houding aan een meester als ToCQUE, 

sommig ander werk, als mej. METAYER van 1759 (Rijksm. no. 1698 b) en kinderen 

op de familiegroep-HASSELAER van 1763 (Rijksm. no. 1698) eerder aan ROSLIN. 

Zeer fraai moet zijn het in zijn ruime allure weer sterk Fransch aandoend portret 
van den acteur-graveur J. PUNT van 1761. Wij kunnen van dat portret, welks 

verblijfplaats onbekend is, een indruk krijgen, wat de indeeling en de figuur van 

PUNT betreft, uit de mooie zwartekunstprent, die de bekende MC ARDELI, ernaar 

graveerde en, voor de kleuren, uit de kleine copie in sanguine en aquarelle door 

VINKELES (no. 183). PUNT zit in groene kamerjapon met gele opslagen op een ver- 

gulden fauteuil met roode bekleeding. Een gewaagde combinatie, die ons het voor 

den dag komen van het origineel met belangstelling doet tegemoet zien! PUNT 

heeft het spottend trekje in de scherpe oogen, waarmee, sinds VOLTAIRE, alle echte 

of would-be kenners van het menschdom werden afgebeeld. De zooeven genoemde 

groep uit het Rijksmuseum is zijn laatste werk geweest ; VAN DER MIJN overleed 



69 

datzelfde jaar. Zijn groote groepen zitten wel wat los in elkaar, zijn enkele figuren 

zijn altijd beter, doch in al zijn werk valt op de zuivere vaste teekening, de groote 

beschaving van voordracht en de goede stofuitbeelding. Aan hem moet worden 

toegeschreven het anonyme pastel Rijksmuseum n°. 2gi8. 
Onder de vroegere portretten was een verrassing ; het was JAN PALTHE's 

doek (no. 55), los en vlot geschilderd, zij het wat al te vlot voor 'smeesters 

teekenkunst; zoo was dus ook een verfoeilijk likker en fabrikant van koude houten 

poppen als PALTHE ook nog wel tot wat goeds in staat. Een dergelijke verrassing gaf 

mij in de Dulwich Gallery de Rotterdammer GEORGE SANDERS met een sappig en 

warm portret uit t ?3? van ARCHIBALD HOPE, dat altijd aan de Engelsche School 

toegeschreven was geweest. En wederom werden wij verrast door HAAG, den 

paardenschilder, die ons eerst in een mi!itair stuk (no. 15) had getoond hoe be- 

perkt zijn kunnen was als colorist en daarna in zijn gevoelig portretje van den 

ouden AART SCHOUMAN (n°. 14) ons door zijn warme en harmonieuse tinten be- 

koorde. Ten slotte herinner ik weer aan POTIiOVEN's "Loterijzaal". W'ie weet 

hoeveel schoons nog meer ontstaan was, wanneer de mode niet een koud kleuren- 

gamma had voorgeschreven ! 
Zeker geen goed colorist was JAN STOLKER, die in kinderportretjes van 

1755 (n°. 76 en 77) wel al zijn best deed om een rijk kleurengeheel te verkrijgen, 
maar daarin niet slaagde, doch ons wel een allerliefst meisje wist te laten zien met 

de gratie van nog onbewuste vrouwelijkheid. Spelen die kindertjes in hun grillige 
costumes masquerade? 2 Is aan personen uit de Commedia dell'Arte of uit een 

herderspel gedacht, aan WATTEAU en zijn navolgers? Zijn het een Rosaura en 

een Lelio, of eerder een Dorinde en haar trouwe herder? Het laatste is waarschijn- 

lijker ; ook op een familiegroep in Rotterdamsch bezit worden pastorale associaties 

opgewekt. Dit meisjesportret vertoont minder dan ander werk van STOLKER diens 

bijzondere gebreken: kriebelige fijne penseelstreekjes, vele doch weinig geaccen- 
tueerde plooitjes in de kleeding, overdreven streven naar ronding, waardoor de 

armen worstjes en de hoofden knikkers worden, karakterlooze onbestemde kleuren, 
mislukte stofweergave, zoodat zijn portretten vaak als opgekleurde, slap gemodel- 
leerde suikerpoppen aandoen. 

Een technisch hoogstaand pastellist is IZAAK SCHMIDT, door 3 werkjes 

vertegenwoordigd. Zijn teekening, eerst puntig en stijfjes, wint geleidelijk aan 

ronding en geinakkelijkheid. Van zijn later werk is het portretje van den lateren 

WILLEM I (no. 67) 1) een goed voorbeeld, evenals een onlangs verworven jonge- 

meisjesportret (MARIA LUBLINK) in het Rijksmuseum, waar men het stijlverschil 

1) Afb. bij D. F. ScHEURLEEn ?Het mutiekleven in Nederland in de i8dg eeuw p. 333; daar ten 
onrechte V?TIi.LEM V genoemd. 
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met een klein vroeger damesportretje (Rijksm. nO. 2955a) kan constateeren. Het ruim 

gebruik maken van gouache ontneemt aan zijn pastels alle luchtigheid : het zijn 
miniaturen in het groot. Van zijn hand bezit het museum te Gouda twee fijne 

portretjes : een echtpaar VAN DER DOES. 

Uiterst vruchtbaar was de in Den Haag gevestigde Waal DE SPINNY; zijn 
clandisie was deftig, zijn werk varieerend tusschen matig en slecht. Het heeft 

moeite gekost van dezen kunstenaar vier tamelijk aantrekkelijke portretten bijeen te 

brengen. Hij zocht de Fransche modeschilders (CARLE VAN Loo) te volgen, doch zonder 

veel succes. RAOUX is de grootste ster die hij eenmaal, in het portret van mevrouw 

GEVAERTS (no. 72), heeft weten te benaderen. Zijn kleuren zijn altijd fijn, maar z66 

bleek, dat hij de grilligste combinaties kan maken zonder bevreesd te hoeven zijn 
voor onderling botsen. 

Langzamerhand is de lgde eeuw in aantocht. Men gaat zich eenvoudiger 
kleeden in minder rijke stoffen, laat zich althans in een eenvoudiger dracht afbeelden. 

Het galaportret verdwijnt geheel. Het pralen met familiewapens op de vreemdste 

plaatsen aangebracht is niet meer ?odu ton.c Het is geen persoonlijk gehoorzamen 
aan ROUSSEAU'S roepstem; men volgt slechts de mode, die costumes >> I'anglaisee 
wil. De Hollander had altijd tamelijk eenvoudig geleefd, hij bleef dit doen; altijd 
was hij, ook als stadbewoner, een vriend van het buitenleven, een tuinier, een jager, 

wandelaar, zeiler, schaatsenrijder, liefhebber van harddraven en paardrijden geweest 
uit liefde voor de buitenlucht en drang tot lichaamsbeweging, hij werd het niet in 

hooger mate. De tijd van de groote verdiensten was wel voorbij; veepest, handels- 

verval, de schepenkapende Engelschman gaven hem klappen, maar van fier gedragen 

armoede, van gedwongen eenvoud was nog geen sprake. Een sprekend voorbeeld 

van dien nieuwen vrijwilligen, slechts door de mode voorgeschreven eenvoud is de 

groote, frissche familiegroep-vAN BREUGEL van 1787, in de landelijke omgeving 
van de bescheiden Brabantsche buitenplaats s door den volslagen 
onbekenden VRIJMOET, in wien ik, om de manier waarop hij zijn gebladerte schildert, 
een behangselschilder meen te herkennen. In het algemeen weten wij niet veel 

van de kunstenaars uit de i 8de eeuw; voor hen, die in de provincie werkten, 

zooals deze Brabander, geldt dit nog meer. Van VRIJMOET ken ik nog Potteri- 

aansche veestukjes. 

Op WYBRAND HENDRIKS' portretten van den wel wat ijdelen VAN WALRE 

en zijn fraai opgetuigde vrouw (nos. 17 en 18) frappeert ons de eenvoud van stof 

naast de opzichtigheid van snit. Mevrouw VAN WALRE 11 heeft haar niet meer 

ranke gestalte in een neteldoeksch japonnetje geperst, dat een slank figuurtje 

1) Afb i. d. Cat. der Tentoonstelling. 
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allerliefst zou hebben gekleed. Op haar breed kapsel balanceert een bespottelijke 

zwartzijden hoed met struisveeren. Deze brave en zuinige huisvrouw, die haar aardig 

dochtertje op 66n enkelen krakeling uit het trommeltje tracteert, is waarschijnlijk 
zoo wereldsch uitgedoscht op verlangen van den echtvriend, die in zijn nieuw- 

modisch Engelsch rijcostuum wel dacht den indruk van een milord te maken, zonder 

te vergeten zijn dichterschap te demonstreeren met een bundeltje poezie, liggend 
in het gras bij den breedgeranden hoed. Achter hem houdt een stijve knecht een 

klauwend rijpaard aan den teugel. Liefhebber van het tooneel, bijzonder gesteld 

op zijn gelijkenis met HENRI IV, heeft hij zich hier een nieuwe rol toegedacht, 
welke de onmondaine HENDRIKS helaas niet in staat was naar behooren weer te 

geven. Zoowel man als vrouw tuimelen voorover. De details zijn goed, de geheele 

figuren slecht geteekend, maar toch geven deze schilderijen veel te genieten door 

de werkelijk voortreffelijke, toegewijde manier, waarop zij geschilderd zijn, dun, 
in fijne, gedempte tinten, met vele donkere schaduwen en meesterlijk van stof- 

uitbeelding. HENDRIKS was dan ook een bekwaam stillevenschilder; de natuurlijke 
huid van het springende hondje (bij den squire hoort zijn spaniel!) herinnert ook 

aan zijn knappe wildstillevens. Aardig is ook de huiselijke omgeving van mevrouw : 

het tafeltje, goed in de was, met trommeltje en werkmand, het Smyrna vloerkleed, 

het typisch Hollandsch kinderspeelgoed, een glazenspuit in emmer, een bakje met 

schuurzand, een boender, een achteloos op de wieg neergelegde pop. Evenals bij 

BUYS, met wien HENDRIKS ook geestelijke verwantschap vertoont, een doorkijkje 
in de gang. Beter nog, met meer sprekende kleuren, is HENDRIKS in de twee 

latere jongelingsportretten van 1803 (n°, ig en 20). Vooral no. ig is harmonisch 

als geheel en tevens levendig door zijn frissche contrasten en goed geslaagde 

gelaatsuitdrukking. De strakke compositie wijst op DAVID'S nieuwe regels. Deze jonge- 

lingen VAN DER VLUGT en ook VAN WALRE behoorden tot een groep Haarlemmers, 

deftige en gegoede burgers van hooge ontwikkeling, van welke HENDRIKS peintre 
attitr6 was. Zeldzaam zijn van zijn hand portretten uit regentenkringen, die liever aan 

TISCHBEIN en later aan HODGES werden toevertrouwd. Behalve schilder was 

HENDRIKS ook teekenaar, en hoe goed een teekenaar hij was bewijzen zijn scherp 

getypeerde portretten van Haarlemsche kunstbroeders uit Ij89, een kleine keuze 

uit een groote overal verspreide serie: de jonge en aandachtig kijkende teekenaar 
HORSTINK (no. i55), de bejaarde deftiger gekleede VAN LIENDER (no. 1 54) en de 

oude, krasse JELGERSMA in kamerjapon met zijn ingevallen mond en Friesch- 

koppig hooggehouden hoofd (n°. 153). Zijn oudste aanwezig werk was het geestig 

portret uit 1 73 van het oolijke weeuwtje PALTHE-KETEL, dat den schilder in 

haar strikken wist te verschalken ; zijn laatste het zelfportret op 69-jarigen leeftijd 
uit z8i4, even oolijk als zijn vrouwtje. Dat moet een genoegelijk huishouden zijn 
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geweest. Nog zijn anecdoten bekend in de families van zijn stadgenooten, die 

HENDRIKS' opgewekte levensopvatting illustreeren. 

Niet lang voor 1800 komt J. B. SCHEFFER ten tooneele, een kunstenaar 

van nog niet geheel opgehelderde Duitsche afkomst, zeer ongelijk in zijn werk, 

maar soms heel sober en fijn, zooals in het mooie, strenge, lichtbronzen portretje 
van zijn zoontje, den later zoo vermaarden ARIE, uit circa 1805 (n 0. 64), aandachtig 
werkend achter vader's ezel. Dit portretje is gesigneerd, wat bij SCHEFFER's meeste 

werk niet het geval is. Om allerlei redenen, naast die van stijlcritiek, is de toe- 

schrijving van n°. 65, den waardigen VAN BEEST, aan SCHEFFER zeker juist ; dit 

is van belang omdat het een schakel beteekent in de toeschrijving aan denzelfden 

meester van een historisch belangwekkende teekening, niet lang geleden in het 

Leidsche prentenkabinet voor den dag gekomen: het portret van koning LODEWIJK 

(n°. 176). Bekend is dat SCHEFFER den Koning van Holland ten voeten uit heeft 

afgebeeld, dat schilderstuk is echter verdwenen; de verwantschap tusschen beide 

laatstgenoemde portretten in de teekening, in de gelaatsschaduwen, in de ruimte- 

verdeeling, in de onzuivere meubelperspectief, in het formaat doen mij in n°. J 76 
het ontwerp voor dat verloren Bonaparte-portret zien. Waarschijnlijk zal het 

geschilderd portret niet grooter zijn geweest dan de teekening; SCHEFFER's fijne 

gevoelige manier ging verloren in de ruimte op groote doeken. Origineel is de 

compositie niet. Heeft INGRES' Napoleon-portret van 1805 tot voorbeeld gediend? 

Lang heeft de vorstelijke protectie SCHEFFER niet kunnen baten. LODEWIJK wordt 

koning in 1806, in 1809 stierf SCHEFFER. Op welke gronden het groote stuk, een 

moeder met twee kinderen, in het SCHEFFER-museum te Dordrecht, door wijlen 
den schenker Jhr. V. DE STUERS aan dezen meester kan zijn toegeschreven, is 

mij een raadsel. 

Ongeveer tegelijkertijd als SCHEFFER kwam een ander Duitscher in het 

land, iemand van naam reeds, met protectie van het stadhouderlijk hof, waaraan 

zijn vader reeds verbonden was geweest. Het was J. FRIEDRICH A. TISCI?BEIN. Hij 
was de aangewezen persoon voor het uitschilderen van lieden uit de hoogste 

standen; zijn kunst leende zich daar voortreffelijk toe. Talrijk zijn hier te lande 

nog de fijn getinte gracieuse portretten, vaak zwak in de teekening van het lichaam, 
die hij van jonge vrouwen en mannen maakte; de krachtiger gelaatskleur van 

ouderen van dagen ging hem slecht af. Hij heeft hier tot op heden zijn reputatie 
behouden. Een uitstekend staal van zijn kunst was het ovale borststuk van een 

onbekende jonge dame van 1788 (n°. 80), een tenger, schuchter figuurtje, ondanks 

de eenigszins receptmatige behandeling, voortreffelijk getypeerd. Drie helaas vuil 

geworden en met nieuwe wapens ontsierde portretten van hetzelfde formaat en 

hetzelfde genre, een heer en twee dames uit de familie GROENINX (n°. 381-83) 
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en het fraaie kleine hoofdje van den goedhartigen JER. DE BOSCH (n°. 85; her- 

haald op een portret ten voeten uit, staande bij zijn familiegraf in een kerk, 

waarvan ik tot nog toe alleen de photo vermocht op te sporen) vullen dit portret 
aan tot een groep typische goede Tischbeins, waarnaast het latere mansportret uit 

waarschijnlijk een heer MUNTER, vreemd afsteekt. TISCHBEIN tracht daar 

blijkbaar een krachtiger kleur te bereiken, overeenkomstig de nieuwe eischen ; het 

mislukt hem, nog erger dan mad. VIGEE-LEBRUN. Wie echter zijn verhitte drank- 

complexies kent op oudere portretten van lieden met sterker gelaatskleur, verwon- 

dert zich over deze mislukking niet. TISCHBEIN heet hier na 1704 niet meer te 

zijn geweest; behalve echter dit Hollandsche portret van 1797 ken ik er nog 
een van 1801. 

Niet zoozeer schilder der aristocratie als TISCHBEIN, was de Z«?itser 

BENJAMIN BOLOMEY, een somtijds goed, hoewel nooit sterk en wat vlak schilder 

en pastellist, maar meer nog een fijn teekenaar van eenvoudige portretjes, het 

hoofd in sanguine, het lichaam in potlood met een vlakke aquarelletint opgefleurd ; 
een zeer fraai voorbeeld hiervan is zijn schutter ten voeten uit (n°. 138). Zijn 

knap rond portretje van VAN HOOGSTRATEN (no. 135) wijst op de mode van 

profielportretjes (uitvloeisel van de cameeen- en muntenrage), waarvoor ieder land 

zijn specialiteiten bezat. Zoo had Frankrijk, waar de mode ontstond, de teekenaars 

COCHIN, S'r. AUBIN en CARMONTELLE, de modelleurs NINI, COLLET en CHINARD, 
den miniaturist SAUVAGE en de modelleurs van de fabriek te Sevres; Engeland 
den teekenaar DOWNMAN en de fabriek van WEDGWOOD (FLAXMAN); Duitschland 

den teekenaar CHODOWIECKI en de modelleurs Boos, MELCHIOR, ?HMACIIT en 

EBERHARD, ook werkend voor verschillende porceleinfabrieken, ten slotte in de 

I9de eeuw den modelleur POSCH van de Berlijner ijzergieterij. Door LAVATER's 

profielenbestudeering met een wetenschappelijk waas overgoten, ontstaat in dat 

laatste land een uitgebreide silhouetten-industrie, die soms tot een wezenlijke kunst- 

uiting zich verheft. Ook bij ons wordt de silhouette populair, doch daarnaast vindt 

ook het meer pretentieuse profielportret overal ingang. VI:?KELES (n°. 1 82) teekende 

in i770 te Parijs zijn eigen profiel, toen nog een interessante nieuwigheid voor 

een Hollander; bij PERKOIS (n°. 1]0) en BOLOMEY is het al een gewoon portrettype 

geworden, later door het gansche land verbreid door den rondreizenden en uiterst 

vruchtbaren pastellist ANSPACH en bijzonder geliefd bij de zwakke broeders, omdat 

het profiel de meest sprekende gelaatslijn is en omdat mechanische hulpmiddelen 
het vastleggen van dat profiel konden vergemakkelijken. In geen land is het profiel- 

portret zoozeer algemeen type voor een goedkoop portretje geworden als bij ons. 

V66r wij de 1 8de eeuw verlaten dienen nog kort twee vreemdelingen, grootere 
kunstenaars dan HAAG en BOLOMEY en SPINNY, te worden vermeld, die hier voorbij- 
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gaand gewerkt hebben: de pastellisten LIOTARD en PERRONNEAU. Voor LIOTARD's 

phantasielooze maar streng natuurgetrouwe en soms geestig typeerende kunst kunnen 

wij weer waardeering hebben, meer dan de aan ons direct voorafgaande generatie. 
Vreemd is de opvallende gelijkenis van LIOTARD's kleurencombinaties met sommig 
modern werk, als b.v. MANET's pastelportret van zijn vrouw in het Louvre, in 

witte japon op een blauwe sofa tegen licht paarsbruinen achtergrond. Zijn roem 

van toenmaals was grootendeels een gevolg van zelfreclame, niet het minst van 

den profijtelijken gril van den ?peintre turcx zich in kaftan te hullen en een baard 

te willen dragen in die baardelooze eeuw. Wie de tevoren onbekende portretten 
van 1757 (nos 45 en 46) op de tentoonstelling gezien heeft, den geestigen spotter 
in zijn rijkgekleurd costuum en zijn deemoedig jong vrouwtje in haar eenvoudig 
maar kostbaar japonnetje, zal LIOTARD den titel van groot portrettist zeker niet 

onthouden. Sinds de tentoonstelling heb ik kunnen vaststellen dat dit echtpaar 

hoogstwaarschijnlijk de in 1757 gehuwde PIETER NICOLAAS RENDORP en ANNA 

MARIA DEDEL zijn, op een leeftijd van respectievelijk 29 en J 9 jaren. Het is 

jammer dat de even fraaie en bovendien historisch interessante portretten van den 

raadpensionaris VAN BLEISWYK en zijn vrouw op een publieke veiling naar het 

buitenland zijn verkocht; die waren in het Rijksmuseum nog meer op hun plaats 

geweest dan LIOTARD'S portretten van Oostenrijkers en Levantijnen. In het pastel 
van den later als miniaturist bekenden TEMMINCK (no. 78) zien wij een poging in 

LIOTARD's manier te werken, een poging die weinig geslaagd is en alleen staat. 

PERRONNEAU maakte heel luchtige en fraai getinte pastels, zoo frisch als 

schetsen, waar in nerveuse krassen alle mogelijke kleuren door elkaar gebruikt 

worden, en de herinnering aan het oude echtpaar VAN DER WAEYEN (n°. 56 en 

laat iemand niet los, maar geleken zijn portretten? Het feit dat ze bijna alle 

(althans de latere) behept zijn met een zeer onbestemde teekening van den neustop, 
doet vreezen dat de bestellers niet geheel ongelijk hadden, wanneer zij voor die 

gelijkenis boven hem LATOUR verkozen, die echter met al zijn tijdgenooten, in hun 

vermoeide ingewreven pastels, het zoo levendige spontane van PERRONNEAU mist. 

Merkwaardig is nog het portret van den behaagzieken officier VAN KRETSCHMAR 

met de droomerige oogen als eenig document van PERRONNEAU's Haagsch verblijf 
in 1754. Ik mocht hier te lande eenige onbekende werken van dezen meester 

ontdekken; er zullen zeker nog wel meerdere te vinden zijn. 
Een aantrekkelijk schilder, A. DE LEI,IE, zal de aangename geleidsman zijn, 

die ons van de i 8de tot flink in de r gae eeuw overbrengt. Nog juist in de i 8de 

eeuw valt zijn bekoorlijk, pretentieloos damesportretje in interieur, zoo 

schroomvallig geschilderd met zorgvuldige penseelstreekjes, plotseling opklarend tot 

geestige accentjes, met de stille warme kameratmospheer, met het daglicht getem- 
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perd door groen gazen ondergordijntjes en blauw-wit gestreepte bovengordijnen, 
met de wel wat slap gemodelleerde, maar zoo ranke vriendelijke bewoonster, die, 

bij haar ruime directoire werkmand gezeten, haar spoeltje hanteert. Het is een 

schilderijtje, dat, met eenige zijner genrestukken, den schilder op een heel wat 

hooger plaats recht geeft dan zijn meer bekende regentenstukken en de portret- 

groepen van ?Felix Meritisc uit het Rijksmuseum hem doen verdienen. Het 

geaquarelleerde zelfportretje (n°. 161) is even fijn, levendig en goed van kleur. 

Ook de rozige portretjes van den admiraal WOLTERBEEK en zijn vrouw (n°. 43 
en 44) zijn aantrekkelijk, hoewel veel minder van qualiteit dan het reeds genoemde ; 

zij zijn echter typisch voor zijn later genre, met de bolle, roode hoofdjes, als met 

een spiraalstreek geschilderd, waar het jolige van zijn vroeger werk haast tot een 

vermakelijke caricatuur verwordt en waar iedere individueele gelijkenis verdwijnt 
in de stereotype recepttoepassing. 

HODGES voor het laatst bewarend, kunnen wij voor eenige schilders uit het 

begin der jgde eeuw met een korte behandeling volstaan. MoRT_TZ, altijd warm 

van kleur en nooit gelikt, doch meestal weinig plastisch en slecht in de teekening 
van lichamen en costuumplooien, hinderlijk soms in zijn altijd wederkeerende 

slappe te vleezige handen, was goed vertegenwoordigd met den ouden BLUSSE 

(n°. 49). Meer interessante dan fraaie schilderijen waren de twee dubbelportretten 
van VAN GEELEN in interieur. Als cultuurdocumenten zijn het curieuse kruisingen: 
een huiselijke braaf Hollandsche omgeving, in warme toonen geschilderd, waarin 

een paar dames een hopelooze poging doen om een Mad. RECA?nIER of Mad. 

TALLIEN na te bootsen, of misschien alleen maar een lief prentje naar ADAM BUCK. 

Foei, de japonnen zijn haast doorzichtig! Gelukkig stellen de solide figuren der 

heeren en het nog meer solide positie nemen van een der dames bij haar sleutel- 

mand, die lictorenbundel van de Hollandsche huisvrouw, ons gerust. Wanneer het 

ontwerp niet zoo op onze lachspieren werkte, zoude de warme, donkere, uiterst 

gevoelige toon ons meer bekoren. Leerzaam als tijdbeeld zijn de eenvoudige, haast 

armelijke interieurs van deze toch aanzienlijke lieden. 

WOUTER MOL toont zich in een knap zelfportret in pastel (n°. 48) en een 

streng, zeer zuiver geteekend damesportret in zwart en rood krijt (n°. 166) een 

bekwaam leerling en navolger van DAVID. Helaas heeft zijn arme hoofd hem 

slechts kort tot arbeid in staat gesteld; jaren heeft hij zich, geestelijk geheel ver- 

vallen, nog door het leven moeten voortslepen. 
lemand met groote deugden, maar ook even groote gebreken was de Fries 

W. B. VAN DER KooI. Door zijn modezucht naar koelheid worden zijn portretten 
soms krijterig en krijgt de vleeschkleur een overdreven blankheid; wil hij dan de 

gelijkmatigheid van zijn belichting als van een bewolkten Januaridag verbreken 
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door een sterker licht, dus wordt een dikke laag witte verf aangebracht, die de 

aandacht trekt en het vuil vergaart als een sneeuwhoop op een ijsvlakte. Door 

alle omtrekken, alle sprekende lijnen, met opzet te verdoezelen, gaf hij zijn por- 
tretten een donzen oppervlak, dat hem typeert. Toch is hij een zeer knap teeke- 

naar, niet onbekwaam in de compositie en gelukkig in het treffen eener gelijkenis, 
en hebben zijn beste portretten een solide makelij en een waardige rustigheid, 
die hun decoratief karakter verhoogt. Ondanks de ontsierende koek witte verf op 
het voorhoofd, een mislukte poging tot sterkere belichting, is b. v. zijn Mevrouw 

SIRTEMA VAN GROVESTINS (n°. 41) een knap geschilderd en deftig portret van 

een zachtmoedige, haast verlegen, dame van goeden huize. In het afgelegen 
Franeker hangt wat misschien zijn meesterwerk is: het po:tret van den ouden 

EYSINGA, den vervaardiger van het plantarium. 
CELS toont een scherp waarnemer te zijn in de portretten van het echtpaar 

HOYNCK VAN PAPENDRECHT (n°. 6 en 7), een lastigen ouden heer, die door het 

lange leven slechts een weinig verzacht is en zich nog even zelfbewust regent bij 
de Gratie Gods voelt als voor 'g5, en een oude vrouw met weemoedige oogen 
maar nog kranige houding. In de kleuren en de stofuitdrukking faalt hij echter. 

Een even goed waarnemer is P. C. WONDER, wiens meedoogenloos realis- 

tischc- JACOB V AN STRIJ (n°. g6) in goede koele tinten geschilderd, treft als zeer 

bekwaam werk van een, als zoovele verdienstelijken uit deze tijd, vergeten kun- 

stenaar. WONDER'S familietafereel (n°. g5) is onderhoudend en aantrekkelijk. 
De figuurtjes zijn geestig getypeerd en natuurlijk bezig, de compositie is wel goed, 
maar de harde kleuren doen onaangenaam aan. Ook hier blijkt weer, dat het 

verlaten der oud-Hollandsche kleurentraditie noodlottig is. Vreemd zijn de dunne 

lichtrandjes om de hoofden, die deze van den achtergrond moeten losmaken. 

Uiterst fraai, als portret en als schilderij, zijn de portretten van den staats- 

man VAN MAANEN en zijn vrouw (no. 97 en g8), onder de verrassingen van deze 

tentoonstelling misschien wel de grootste. Hoe is het mogelijk, dat wij den schil- 

der van zoo bijzonder knappe, levendige en gevoelige portretten hebben laten 

afdalen onder de anonymi? Met kleine dotjes en veegjes dunne verf, zorgvuldig 
en ernstig, zijn de sprekende hoofden opgebouwd. Hoe verzorgd en toch hoe luchtig 
en ruim, en hoe warm ! VAN MAANEN, die nog gepoederd haar en een cadogan draagt, 
vertoont zich als de klare en vastberaden persoonlijkheid, die hij was. Denzelfden 

schilder, gemakkelijk herkenbaar aan zijn geheel eigen penseelhanteering, aan het 

recht aanzien der hoofden, in een vrij klein ovaal geplaatst op vaak niet heel 

krachtig geteekende hals en schouders, komt men in vele particuliere verzamelin- 

gen van familieportretten tegen. Het Haagsch Gemeentemuseum bezit van hem het 

fraai en ernstig portret van een jongen officier SLICHER en een van diens zuster, 
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u.aarschijnliji< gecopieerd naar een ouder origineel (van I. SCHMIDT?). Een plaats 

waar wii hem niet zoeken zouden is het Louvre; toch hangt daar van hem een 

typisch damesportret, geexposeerd te midden der Engelsche school als werk van 

HODGES en voorzien van een onhandig vervalschte signatuur. De conservator der 

schilderijen van het Louvre, de aanwinsten van 1906 besprekend in "Les Arts" 

van 1907, doet bij een afbeelding van het bewuste portret, de verklaring aan de 

hand van de dwaze, zoo gemakkelijk te controleeren toeschrijving aan HODGES: 

hij noemt dezen een graveur "dont les peintures sont tr?s rares." In 1906 bezat 

het Rijksmuseum r3, zegge dertien, olieverfportretten van HODGES! Een reeks por- 
tretten in de gehoorzaal van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, beginnend 

met vroege aan de voorzijde gesigneerde portretten van TACO SCHELTEMA, 

voortgaande met warmere, reeds in de richting van de bewuste portretten gaande,- 

op de achterzijde gesigneerde van denzelfden kunstenaar, en culmineerend in 

een paar zeer fraaie ongesigneerde portretten (de heeren VAN GENNEP, FLORIJN en 

CUR TEN) blijkbaar van denzelfden meester als VAN MAANEN, doen mij vermoeder?, 

dat TACO SCIIEI,TEMA ook van deze portretten de maker is; het geteekende 

zelfportret uit 's Rijksprentenkabinet, ook geexposeerd (no. 177), versterkt dit ver- 

moeden. Mogen ook anderen aan dit vraagstuk eens hunne aandacht schenken. 

Een nog belangwekkender figuur is CHARLES HOWARD HODGES. Zijn komst 

hier te lande schijnt met een onaangenaam avontuur in Engeland te hebben samen- 

gehangen ; die het wisten zijn overleden, en het juiste zal wellicht nooit meer 

bekend worden. Wat ook dat avontuur zij geweest, wij hebben daaraan te danken 

de komst van een knap kunstenaar, die ons land met een zeer groot aantal bijna 
zonder uitzondering levendige, goed geschilderde en decoratieve portretten heeft 

verrijkt. Ons leek hij belangrijk genoeg om aanspraak te maken op een groote 

groep, waarin zoo duidelijk mogelijk zijn ontw-ikkeling hier te lande te volgen was. 

Als oudste portret was aanwezig het sierlijk portret van den gardeofficier SMISSAERT 

(n°. 23), van voor 1795 dus nog. De compositie is niet nieuw, vele Engelschen 
hebben het hem zoo voorgedaan. Ook de traditioneele Engelsche achtergrond met 

grof gebladerte, rossige heuvels in het verschiet en donkere wolken achter het 

hoofd, ontbreekt niet, evenmin het vreemd contrast van de figuur in atelierbelich- 

ting en het open landschap. De teekening is niet zonder fouten, maar de lijnen 

zijn vast. Scherp zijn de schaduwvlakken afgesloten. Het doek is bescheiden van 

formaat. De ongeoefende schilder maar geoefende zwartekunstgraveur, die o. a. veel 

naar REYNOLDS gewerkt heeft, verraadt zich in alles. De kleuren zijn ietwat dof ; 

een reiniging zal het portret misschien een geheel anderen indruk doen maken, 

het lichtgeel van den zeemlederen broek is b.v. thans lichtbruin geworden. Zoude 

dit portret ook een van HODGES' allereerste schilderwerken zijn? In schaduw- 
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behandelmg en tormaat staat het nog wel zeer dicht bij een Engelsche zwartekunst- 

prent. HODGES was wel reeds ongeveer dertig jaar oud, maar had zich tot dan toe 

hoofdzakelijk met graveeren bezig gehouden, een kunst die hij bleef beoefenen om 

gravures naar zijn eigen portretten van bekende personen in den handel te brengen. 
Uit denzelfden tijd is het blijkbaar door TISCHBEIN beinvloede, zeer bekoorlijke 

kleine meisje WTTEWAAL, de latere mevrouw HINLOPEN, in zachte frissche kleuren, 

in wazigheid en luchtigheid geheel voortbrengsel der vastelandsche 18de eeuw. Dat 

van HODGES' meer bekende manier afwijkend type, afwijkend ook in formaat, 
zoude een oogenblik aan een anderen kunstenaar doen denken. Vergelijking met 

andere dergelijke portretjes bevestigt de familietraditie, die HODGES den maker 

noemt. Een overigens zeer verwant jongevrouwen-portretje, dat ik in een parti- 
culiere Zutphensche verzameling zag, mist die haast Fransche techniek en sluit 

aan bij late portretten van REYNOLDS en werk van HOPPNER uit denzelfden tijd. 
Een jonge vrouw bij Jhr. V. SYPESTEYN doet vooral denken aan JOHN DOWNMAN. 

De slotsom is, dat HODGES in zijn eerste Nederlandsche jaren nog zoekende was 

naar een eigen stijl, tevens tastend naar de verlangens van het Nederlandsche publiek. 
In het schitterende, eveneens vroege pastelportret van COENRAAD HOVENS 

(n°. 2g), dat door een gravure van VINKELES te identifiëeren was, zien wij de 

heldere warme kleuren, die wij veronderstellen, dat ook onder het vuil van 

SMISSAERT's portret verscholen liggen. Hoe ernstig ziet deze mooie oude kop 
ons aan, hoe zacht zijn mond en oogen ! Welk een gloed blijkt hier met pastel 
te scheppen te zijn, tevoren niet bereikt en ook niet beproefd. Accenten van krachtig 

rood, die de Engelsche school van den laten REMBRANDT en de Venetianen heeft 

overgenomen, en die later het kleurkarakter der Fransche romantiek bepalen 

zullen, treffen ook hier. De andere, latere pastels zijn alle goede stalen van zijn 

stift ; het jonge meisje (no- 32) is aantrekkelijk, de oude heer (n°. 30) streng en 

energiek, het eene jongentje (no. 33) droomerig en stil, het andere, de kleine VAN 

TETS (no, 28), tintelend van levenslust, mevrouw DE BOSSET (no. 27) wat behaag- 

ziek, alle zijn goed getypeerde individuen. Doch geen hunner benadert dat oudste 

pastel der reeks in schoonheid en kleurenrijkdom. 
Mede nog tot zijn vroeger tijd behoort JERONIMUS DE BOSCH (n°. 24), ten 

onrechte als diens broeder BERNARDUS beschreven ; warm van kleur, is het een 

voortreffelijh voorbeeld van een niet modieuse Engelsche portretkunst. De oude 

heer met zijn pruikje lijkt op modellen van RAEBURN ; deze geletterde Amster- 

dammer van deftigen maar niet voornamen huize was van een type, dat in Edinburgh 
dan ook niet zeldzaam was. 

Hoe mededogenwekkend is naast dezen grijsaard het portret van den geheel 

ineengezakten Prof. TE WATER, dat HODGES in 1818 op bestelling van den 
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admiraal VAN KINSBERGEN voor het Kon. Instituut schilderde en waarnaar 

DAIwAILLE een zoo fraaie lithographie maakte. Niets heeft die oude man meer te 

wachten van het leven. Voor een zoo laat schilderij (dat bovendien, zeldzame 

gebeurtenis, voorzien is van een fraai gecalligrapheerde signatuur, geheel anders dan 

de quasi-artistieke op den z. g. HODGES van het Louvre !) is het merkwaardig 
warm van kleur. Wellicht was hier? an de reden, dat HODGES omtrent 1800 eenige 
zeer geslaagde oude-mannen-portretten had gemaakt en hij zekerheidshalve dezelfde 

manier van toen weer eens gebruikte. 
Koeler zijn de beide jongste portretten van HODGES ter tentoonstelling 

aanwezig, lady ATHLONE (no. 21), een welevenwichtige aantrekkelijke, frissche 

jonge vrouw van de wereld, en de prachtige SALOMON DEDEL (no. 22) 1), de 

hoofsche en losse figuur met zijn kordaten haakneus, zijn fijnen toegeknepen 

mond, zijn scherpziende oogen. Hij geurt met zijn nonchalance, met een hand in 

den broekzak en met de andere stevig zijn rotting omklemmend, een monocle 

bengelend aan een lint. Hoe eenvoudig en smaakvol is hij gekleed, in zijn Engelsch 
lederen vest, zijn grijze broek en donker grijsblauwe jas met koperen knoopen. 
Deze zich van zijn intelligentie en kracht terdege bewuste diplomaat, sinds zijn 
zevende jaar al ooriogsveteraan (hij had op zijn vader's schip Doggersbank mee- 

gemaakt), illustreert de taaiheid van het oude regentenras. DEDEL is een heer, een 

meester van menschen. Hoe gelukkig kruisingsresultaat is dit portret van de 

Davidiaansche strenge lijn en de Engelsche sobere gratie, een bevruchting die, 
ware HODGES in Engeland gebleven, niet zou hebben plaats gehad. 

Merkwaardig is bij dezen geboren Engelschman die uiterst koele kleur, op 
een oogenblik dat in Engeland zelf de portretkunst (LAWRENCE, HARLOW) juist 
haar felsten kleurengloed bereikt. 

HODGES' tijdgenoot KRAMM vertelt ons dat hij zijn portretten een "hoogst- 
edel en fatsoenlijk uiterlijk" gaf, "niettegenstaande de natuur hem dit niet altijd 

voorspiegelde" ; zulks valt ons moeilijk te controleeren, wel weet ik echter dat 

een door hem als zeer elegante vrouw afgebeelde dame door een om haar geest 
bekend tijdgenoote als "un colosse, ou du moins un pate imb6cile" wordt beschreven. 

Naast HODGES' groep hingen twee pastels van TOZELLI, waardige navol- 

gingen van den Engelschman. Slechts met moeite gelukte het mij een scherp 
beeld van TOZELLI's kunst te vormen (immers noch HODGES noch TOZELLI 

signeerden hun werk) en een paar typische en tevens goede pastels van hem 

bijeen te brengen. Doch wanneer men eenmaal zoover is, is het verschil tusschen 

den Italiaan en den Engelschman niet twijfelachtig. TOZELLI's pastels wijken van 

1) Afb. i. d. Cat. der Tentoonstelling. 
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die van HODGES af door het rechthoekig formaat, dat HODGES slechts in zijn 
eersten tijd een paar keer gebruikte, door hun groote hoofden, door het ontbreken 

van de rose toetsjes, die HODGES overal, in haren, mutsen, stropdassen en fichus 

aanbracht en ten slotte daardoor dat hij, als ieder nabootser, het voorbeeld cari- 

caturiseert en HODGES' stijlkenmerken overdrijft. Dit HODGES-nabootsend genre 
van TOZELLI mist alle verwantschap met zijn vroeger in Nederland ontstaan 

werk, als het pastelzelfportret in het Rijksmuseum, het portret van de Erfprinses 
door DESCOURTIS gegraveerd, en zijn miniaturen. 

' 
Met den reeds geheel romantischen DAIWAILLE, wiens schildersportret 

in pastel (N°. g) zoo uit den toon van de omgeving valt, nemen wij afscheid van 

het tijdperk dat ons beziggehouden heeft. 

Van de miniaturen behoeft weinig gezegd te worden. Slechts CORNELIA 

SCHEFFER-LAMME, de vrouw van J. B. SCHEFFER en de moeder van ARIE, 
met den pasteltinten aanwendenden TEMMINCK, den soms on-miniatuurachtig 
,,malerischen" BRUYNINX, den eerst stijven maar in zijn laatste werk wonderfijnen 
MARINKELLE, en TOZELLI van voor zijn HODGES-navolging munten uit door gevoelig 
werk. Ook de levendige, vast geteekende kopjes van den bekenden Franschen 

6migr6 BOZE en een jong meisje van den vernederlandschten AUTISSIER verdienen 

vermelding. BAKKER en DE HAAN zijn niet onbekwame meesters uit het begin 
der igde eeuw, wier manier zich zoo nauw aansluit bij het algemeen Europeesch 

miniaturentype van hun tijd, dat men in hen nauwelijks typische stijldetails herkent. 

De als een DENNER-portret angstignauwkeurig afgewerkte en slecht geproportio- 
neerde portretjes van de eens zoo beroemde HENRIETTE WOLTERS-VAN PEE 

waren hier door een nog van de Rotterdamsche tentoonstelling bekend exemplaar 

vertegenwoordigd. De groep der miniaturen ware trouwens verzorgder geweest, 
indien niet op het laatst de toegezegde inzending van voor sommige meesters 

beter vertegenwoordigende miniaturen ware vervallen. 

Vele teekeningen van schilders-teekenaars zijn reeds hierboven besproken. 
De kleine, geestige, onbedoeld caricatuurachtige aquarelletjes, die VISSER BENDER 

op straat en op het teekencollege van zijn Haarlemsche stadgenooten en kunst- 

broeders maakte, geven een aardig beeld van hun tijd. Een groot aantal dier 

kostelijke kleinigheden bezitten het Gemeente-archief en Teyler's Museum te 

Haarlem. CASPARI maakte soms heel levende kopjes van zijn tijdgenooten uit 

omstreeks 1800, meestal door MARCUS in prent gebracht. MERTENS' peuterende 
techniek met fijn zwart krijt bracht ongelooflijk geacheveerde portretteekeningetjes 

voort, die wel evens voor stippelgravures zijn aangezien. 
CRESANT's knappe COYSEVOIx-achtige terracotta portretbustes staan (bij het 

ontbreken van J. B. XAYERY) alleen als eenige goede voortbrengsels eener op 
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Nederlandschen bodem werkzame beeldhouwkunst. Evenals al zijn ander portret- 
werk zijn zij gemaakt op bestelling van den even rijken als ijdelen mennist VAN 

MOLLEM, die, hem in bescherming nemende, de Utrechtsche traditie op het gebied 
der plastiek hielp handhaven. Daar groeide ook op de bescheiden Hollandsche 

modelleur MULDER, wiens onbeholpen reliefportret van Prof. OOSTERDIJK SCHACHT 

(no. 197) nauwelijks tot het gebied der kunst te rekenen valt. 

Van J. B. XAVERY, geboren Belg evenals CRESANT, zijn, behalve het Stad- 

houderlijk echtpaar uit het Mauritshuis, niet vele portretbustes bekend; een was er 

in de collectie FLAMENG te Parijs; van een paar andere vindt men in de litteratuur 

melding gemaakt; het is niet gelukt er een voor de tentoonstelling op te sporen. 
Misschien paradeeren er in het buitenland als "Ecole Franqaise." 

Mad. FALCONET's bronzen buste van Prof. CAMPER is, behalve een voor 

vrouwenhand zeer viriele kop, een stilistische merkwaardigheid omdat wij in dezen 

klassiek bedoelden kop reeds in 1781 de regels zien toepassen, die DAVID later 

zoo hartstochtelijk verdedigen zoude; in het algemeen is dan ook in de Fransche 

plastiek de terugkeer tot het klassieke eerder gekomen dan in de schilderkunst, 
wat ook begrijpelijk is als men denkt aan de toenmaals algemeen verspreide af- 

gietsels van Grieksche beelden en de door verzamelaars vergaarde munten en cameeen. 


